Dat had jij kunnen zijn...
Eropuit naar het verleden !

6 dagen/ 5 nachten
Dag 1
•
•
•
•
•

Rondleiding in het Fort de la Chartreuse in
Robermont
Mémorial Interallié (Monument voor de
intergeallieerden) in Cointe (Luik)
Lunch bij Van der Valk
Bezoek aan het Fort van Loncin
Overnachting in het Fort van Lantin
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Dag 2
•
•
•
•
•

Territoires de la Mémoire: tentoonstelling
«Plus jamais ça» (Dat nooit meer)
Lunch in restaurant Terminus (Malmedy)
Baugnez 44 Historical Center
Bezoek aan Malmedy
Floréal La Roche-en-Ardenne

Dag 3
•
•
•
•
•

Bezoek aan 83rd Thunderbolt Division
101st Airborne Division Museum
Lunch in het Bastogne War Museum
Bastogne War Museum + animatie rond de
oorlogsrechtbank
Overnachting in Hotel Koener in Clervaux
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Dag 4
•
•
•
•
•
•

Bezoek aan de stad Clervaux
Exposition Family of Man
Lunch in Bursheid
Musee National d’Histoire Militaire (Nationaal
Museum voor Militaire Geschiedenis) in Diekirch
Lunch in Shumann’s Eck
Overnachting in Hotel de la Sûre
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Dag 5
•
•
•
•
•

Bezoek aan het Latour-museum
Lunch in Latour
Camp Marguerre + Canon de Dusey
Bezoek aan de doopsuikerfabriek van Verdun
Lunch en overnachting bij Benoîte-Vaux
Accueil.

•
•
•
•
•

De Crête des Eparges (de Mijnkrater van
Les Eparges)
Het Amerikaans monument aan la Butte de
Montsec (Heuvel van Montsec)
Lunch in L’Abri des Pèlerins
Ossuarium van Douaumont
Citadelle souterraine (Ondergrondse citadel)
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Dag 6

Dat had jij kunnen zijn...
Eropuit naar het verleden !

Wat er u staat te wachten:
Rondleiding in het Fort de la Chartreuse in Robermont: een emotioneel
bezoek ter nagedachtenis van de Luikse verzetsstrijders.
Mémorial Interallié: Dit wereldwijd uniek gebouw werd opgericht
ter nagedachtenis van de miljoenen mannen en vrouwen die op het
slagveld zijn gesneuveld.
Bezoek aan het Fort van Loncin: het werd opgericht als nationale
necropool en explodeerde op 15 augustus 1914 onder de kogelregen
van de «Dikke Bertha» waarbij 350 van zijn verdedigers onder het puin
bedolven werden.
Territoires de la Mémoire/ tentoonstelling «Plus jamais ça»: tocht
door de nazi-kampen om vandaag weerstand te bieden.
Baugnez 44 Historical Center: Dit museum vertelt het verhaal van
het beruchte bloedbad in Baugnez/Malmedy, waar 84 Amerikaanse
gevangenen werden gedood toen zij op 17 december 1944 door de
troepen van luitenant-kolonel Peiper werden ingesloten.
Bezoek aan Malmedy: deze kleine stad werd 3 keer per ongeluk
gebombardeerd door de Amerikanen, verloor heel wat inwoners maar
ook G.I.’s die toen aanwezig waren.
Bezoek aan 83 Thunderbolt Division: levensgroot diorama van de
bevrijding van het dorp Bihain, met een exclusieve showcase van de
foto’s van Tony Vaccaro.
101st Airborne Division Museum: dit museum, dat gevestigd is in een
voormalige officiersmess van het Belgisch leger, toont de geschiedenis
van de 101st Airborn Division en de eenheden die betrokken waren bij
de Slag om Bastenaken van december 1944 tot januari 1945.
Bastogne War Museum + animatie rond de oorlogsrechtbank: u
ontdekt hoe complex de menselijke reacties in extreme situaties
kunnen zijn en u neemt deel aan de reconstructie van een proces.
Bezoek aan de stad Clervaux: Het team van het Musée de la Bataille des
Ardennes van Clervaux (CEBA) (Museum van de Slag om de Ardennen)
biedt u een historische wandeling aan vol anekdotes die u helemaal
onderdompelt in de sfeer van die tijd.
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Exposition Family of Man: Na een reis rond de wereld is de laatste
volledige versie van de tentoonstelling van de collectie van Edward
Steichen met 503 foto’s van 273 kunstenaars uit 68 landen permanent
ondergebracht in het kasteel van Clervaux.
Musee National d’Histoire Militaire in Diekirch: U wordt
ondergedompeld in de Slag om de Ardennen en het bezoek eindigt met
de koffer vol verhalen.
Latour-museum: de tragische geschiedenis van Latour en de
omliggende slagvelden.
Camp Marguerre + Canon de Dusey bestaat uit betonnen barakken, die
gebouwd waren om de sterkte van het beton te testen. Het kanon doet
u vermoeden hoeveel kracht dit langeafstandswapen bezit.
Bezoek aan de doopsuikerfabriek van Verdun: Hoe is dit snoepwinkeltje
erin geslaagd het symbool te worden van het feestvieren? Om alles
hierover te weten te komen hoeft u enkel naar Verdun gaan, de
bakermat van het doopsuiker.
De Crête des Eparges: opmerkelijke site waar de kraters getuigen
van het geweld tijdens de gevechten, het zijn de littekens van de
mijnoorlog.
Het Amerikaans monument aan la Butte de Montsec: het werd
opgetrokken op de top van een heuvel waar zich een Duitse
observatiepost bevindt en is een herdenking van het offensief van het
1ste Amerikaanse leger in 1918.
In het ossuarium van Douaumont dat in 1932 werd ingehuldigd en het
symbool is van de Frans-Duitse verzoening, liggen de overblijfselen
van 130 000 soldaten opgebaard.
Citadelle souterraine: met een audiogids ontdekt u het dagelijkse
leven van de Franse soldaten tijdens de Grote Oorlog.
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